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Drodzy Czytelnicy,
cyfryzacja już dawno wkroczyła do branży kolejowej
i postępuje coraz szybciej. Codziennie można natknąć
się na związane z nią hasła takie jak Big Data, sztuczna inteligencja czy Cloud Computing. Kryją się za nimi
liczne wyzwania i zmiany, ale również co najmniej tyle
samo szans i możliwości.
Aby wykorzystać ten potencjał i skutecznie wpływać na związany z tym proces zmian, potrzebna jest
ugruntowana wiedza oraz kreatywność. Decydującym
czynnikiem jest przy tym otwartość do przekazywania
wiedzy, udostępniania informacji oraz ich wymiany ze
wszystkimi interesariuszami. Ponadto duże znaczenie
ma otwartość na nowe pomysły oraz trendy, które na
pierwszy rzut oka wydają się całkowicie niepowiązane
z branżą.

„KOMUNIKACJA
JAKO KLUCZ DO
POWIĄZANIA”

Jesteśmy przekonani, że powiązanie tworzy informacje, a kluczem do tego jest komunikacja. Może to być
wymiana z partnerami do badań, integratorami oraz
użytkownikami — w fazie tworzenia projektu lub na poziomie systemowym. Im lepiej połączone są ze sobą
poszczególne jednostki i systemy częściowe, tym bardziej wartościowy i wydajny jest produkt końcowy. Tylko w ten sposób mogą powstać innowacje zapewniające to, co jest potrzebne.
W tym wydaniu naszego magazynu dla klientów chcemy szczegółowo przedstawić, w jaki sposób rozumiemy tę filozofię. Związane z tym bardzo aktualne tematy zostaną omówione na interesujących przykładach
— również podczas Wheel Detection Forum 2017
w Wiedniu, na które serdecznie Państwa zapraszam.
Do tego czasu życzę przyjemnej lektury aktualnego
wydania Ultimate Rail.

Michael Thiel
CEO, Frauscher Sensor Technology
01.2017 Ultimate Rail
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RÓŻNE AKTUALNOŚCI
Wspólne opracowywanie wiodących rozwiązań wymaga dużej
elastyczności i otwartości. Taka filozofia jest istotnym czynnikiem sukcesu
firmy Frauscher i napędza dalszy rozwój przedsiębiorstwa.

30
LAT FIRMY FRAUSCHER
Świętujemy trzydzieści lat istnienia firmy. Od czasu założenia przez

40+

Josefa Frauschera w roku 1987 przedsiębiorstwo umocniło się na pozycji

INTERWENCJI NA MIEJSCU

lidera rynku w obszarze liczenia osi i wykrywania koła.

u klienta — łącznie ponad 2 000 godzin
przepracowanych przez zespół serwisowy firmy
Frauscher w tym roku na całym świecie.

10

80 000
METRÓW
toru można teraz obserwować za pomocą jednej jednostki FTS. W celu

INSTALACJI FTS

kontroli wielu fragmentów odcinka można połączyć ze sobą kilka jednostek.

wykonała już firma Frauscher od

W ten sposób powstało nasze zaawansowane rozwiązanie do śledzenia

momentu prezentacji tej rewolu-

pociągów, kontrolowania stanu elementów pociągu i infrastruktury oraz do

cyjnej technologii. Na podstawie

różnych zastosowań bezpieczeństwa.

zyskanej dotychczas wiedzy
zrealizowane zastosowania są
teraz dalej optymalizowane razem
z poszczególnymi użytkownikami, integratorami systemów oraz
partnerami do badań.

11

PROCENT OBROTU
firma Frauscher inwestuje w dział badań i rozwoju. Na tej podstawie można
dalej rozwijać nowe rozwiązania, takie jak Frauscher Tracking Solutions FTS.

Ultimate Rail 01.2017
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15 600
UCZESTNIKÓW

NARODOWOŚCI

jest reprezentowanych w załodze
firmy Frauscher, często bezpośrednio
w kraju pochodzenia.

11
PLACÓWEK

na całym świecie ma już firma
Frauscher po otwarciu nowego biura
we Francji. Po pierwszych projektach
we Francji i w krajach Maghrebu firma
Frauscher chce jeszcze intensywniej
działać w tych obszarach.

korzysta średnio rocznie
z około 80 szkoleń firmy
Frauscher. Odbywają się
one w jednej z globalnych
placówek firmy Frauscher
lub bezpośrednio u klienta.

18 000
CZUJNIKÓW KOŁA

zamontowano w 2016 roku na całym świecie. Obecnie we wszystkich krajach
w użyciu jest ponad 140 000 czujników koła firmy Frauscher. Funkcjonują one
w najróżniejszych warunkach klimatycznych.

01.2017 Ultimate Rail

 branży kolejowej rejestruje się niezliczone
W
dane. Informacje można z nich jednak uzyskać
dopiero po właściwym powiązaniu.

7
Trendy i perspektywy

KOLEJ:
ROZWIĄZANIA CYFROWE
W ANALOGOWYCH
Cyfryzacja jest szeroko
dyskutowanym tematem również
w branży kolejowej. Należy
inteligentnie korzystać z dostępnych
danych. Podkreśla to Stefan
Marschnig, profesor nadzwyczajny
Politechniki w Grazu.

C

zy kolej przespała rewolucję cyfrową? Takie wrażenie można czasami odnieść, kiedy w świecie nauki i branży kolejowej ciągle mówi się o „postępującej cyfryzacji”. Kolej to
nie jest jednak branża analogowa tkwiąca w przeszłości. Cyfryzacja pojawiła się tutaj już wiele dekad temu, a więc wcześniej niż w innych branżach.
Na kolei od dawna procesy robocze są sterowane
cyfrowo, rejestrowane są duże ilości danych oraz
podejmuje się decyzje w oparciu o dane. Dzisiejsze wyzwanie nie dotyczy więc cyfryzacji jako takiej, lecz wykorzystania jej możliwości technicznych do tworzenia wartościowych informacji na
podstawie surowych danych.

Nie należy mylić danych z informacjami
Powszechnie dane wykorzystuje się raz: dają one odpowiedź na pytania „co?”, „gdzie?” i „jak często?”.
W poniższych przykładach przedstawiono, w jaki sposób poprzez analizę można uzyskać z dostępnych danych dodatkowe informacje. W ten sposób dane mogą
dostarczyć również odpowiedź na pytanie „dlaczego?”
i przyczynić się do optymalizacji systemu poprzez niezbędne, właściwe wykorzystanie.
01.2017 Ultimate Rail
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JAK CYFROWA JEST KOLEJ?
Kolej jest już cyfrowa w wielu obszarach i aspektach, jak wyraźnie pokazują różne przykłady systemów do rejestrowania
danych. Wspólną cechą jest natomiast częste rejestrowanie lokalne i punktowe.
Wagony do pomiaru torów, które wskazują przekroczenia

Samonadzorujące instalacje infrastruktury zgłaszają-

wartości granicznych oraz wspierają naprawy reakcyjne.

ce zakłócenia, które są następnie usuwane w sposób
reakcyjny.

Stałe miejsca pomiaru, w których pociągi są sprawdzane
pod kątem najróżniejszych aspektów, powodują zatrzy-

Ruch pociągów w rozumieniu instalacji bezpieczeństwa

manie pociągu w sytuacji zagrożenia oraz — również bez

i systemów srk, tras pociągów, dróg przebiegu oraz

tego niepożądanego pod względem eksploatacyjnym

innych niezliczonych procesów eksploatacyjnych.

działania — działania reakcyjne.

Bez wątpienia rejestrowanie zdarzeń przy użyciu urządzeń pomiarowych jest ważne dla bezpieczeństwa na kolei. Są to na przykład nieupoważnione wejścia na tory, zewnętrzna ingerencja
w instalacje i części instalacji lub niebezpieczne
stany eksploatacyjne. Powiązane dane w czasie
rzeczywistym są też niezaprzeczalną wartością
dodaną również w zakresie eksploatacji, na przykład podczas przekazywania dokładnych informacji pasażerom. Rozwoju technicznego systemu

kolejowego nie da się jednak zapewnić tylko przez
zbieranie danych ani przez ich powiązanie — do
tego potrzebna jest raczej analiza danych. Tylko
w ten sposób można zrozumieć nieodłączne systemowe zjawiska wyeksploatowania i zużycia oraz
zoptymalizować sprzęt, a także związane z tym
procesy.

POWIĄZANIE RÓŻNYCH REKORDÓW DANYCH
Dane o różnym stopniu uszczegółowienia mogą się wzajemnie uzupełniać. W przypadku analizy alternatywnej — np.
fraktalnej — można z istniejących danych pozyskać nowe informacje.

Ultimate Rail 01.2017
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ANALIZA DANYCH POMIAROWYCH W SZEREGACH CZASOWYCH
Obserwacja zmian sygnałów w kontekście czasowym pozwala na opis przebiegu stanów.
Na podstawie odpowiednich baz danych można wygenerować z tego różne informacje.

Analiza danych na podstawie oceny
podbudowy
Instytut Kolejnictwa i Ekonomiki Transportu na Politechnice w Grazu już od ponad 15 lat zajmuje się
opisem zachowania nawierzchni kolejowej. Ponieważ jakości nawierzchni kolejowej nie można opisać
na podstawie danych z jednej jazdy pomiarowej (raczej tylko jej aktualny stan), rozpoczęto analizowanie danych geometrii torów z kolejnych jazd pomiarowych oraz opisywanie na tej podstawie procesów
związanych z jakością.
W analizie danych nie uwzględnia się rozciągnięcia podłużnego sygnału pomiarowego w odniesieniu do aktualnego stanu, lecz jego przebieg w czasie. Aby zbadać powody różnych zmian stanu, należy
w kolejnym kroku uwzględnić warunki ramowe analizowanego toru. Dane z pojazdu pomiarowego firmy
ÖBB-Infrastruktur AG zostały w tym przykładzie powiązane z innymi rekordami danych. W ten sposób
można przeanalizować zmiany stanu w zależności od
krzywizny, formy nawierzchni kolejowej i obciążenia
torów jako całkowita liczba ton brutto dziennie oraz
od wieku infrastruktury. Ponadto wczytano wykonane prace utrzymaniowe, takie jak podbijanie torów,
szlifowanie szyn lub oczyszczanie podłoża tłuczniowego wraz z datą i długością prac. Ta baza danych

(TUG-DB) umożliwia wyszukiwanie danych potrzebnych do wykonania szczegółowej analizy przebiegu
geometrii torów.
Taki sposób dostępu, z którym szczegółowo można zapoznać się w pracy doktorskiej dr. Matthiasa
Landgrafa, wskazuje, że dane o różnym poziomie
uszczegółowienia mogą się wzajemnie uzupełniać,
a w zależności od ustalonych celów można zbierać
i analizować różne dane.

Analiza danych — perspektywy
Ze względu na stale zwiększające się i tańsze możliwości techniczne zbierania oraz przechowywania
danych w nadchodzących latach otworzą się kolejne możliwości badań i zastosowań. Powiązanie różnych rekordów danych przedstawione w poprzednim
przykładzie można rozszerzyć o (co najmniej) dwa
kolejne istotne aspekty: szybkie rejestrowanie lokalnych usterek oraz kolejną specyfikację obciążenia
zbiorczego. Instytut Kolejnictwa i Ekonomiki Transportu złożył już wnioski o projekty badawcze i rozpoczął te, które są związane z obydwoma aspektami.
W odniesieniu do techniki pomiarów kluczowe znaczenie mają cztery opcje techniczne:

01.2017 Ultimate Rail
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Światłowodowe systemy pomiarowe są przystosowane do różnych zadań.

Fale dźwiękowe

Światłowód

Punkt rozproszenia

Impuls świetlny
Rozproszenie zwrotne

Zmienione rozproszenie zwrotne


Pomiar
pokładowy (OBM):
prosty i niedrogi sprzęt do pomiarów można
będzie w przyszłości montować również w pociągach rozkładowych (częściowo odbywa się
to już dzisiaj). Bardzo dokładne serie danych, na
przykład dotyczące przyspieszeń, mogą umożliwić szybkie wykrycie występujących nagle awarii
systemu. Wykrywanie pęknięć szyn i rozjazdów
lub wady łączeń szyn znacznie poprawi się dzięki
temu trendowi.
 tałe miejsca pomiaru (Wayside Train MonitoS
ring Systems, WTMS)
Jak już opisano, kluczowe dla mechanizmów
uszkodzeń na drodze jazdy są obciążenia zbiorcze. Przedstawienie tego obciążenia zbiorczego
dla wagonów daje już bardzo uszczegółowiony
obraz skumulowanego obciążenia. Mimo to
również ten model danych jest oparty na dużych
uproszczeniach, ponieważ siły pojazdu zostały
uwzględnione dla pojazdów nowych. Zarejestrowanie rzeczywiście występujących sił interakcji
w stałych punktach pomiaru oznacza kolejny
krok uszczegółowienia, ponieważ pojawiają się
stany wyeksploatowania w pojeździe (na przykład
spłaszczenia), które znowu mają znaczny wpływ
na siły.
 wiatłowodowe systemy pomiarowe (DistribuŚ
ted Acoustic Sensing, DAS)
Bardzo obiecującą technologią jest analiza akustyczna fal świetlnych przesyłanych przez kable
Ultimate Rail 01.2017

światłowodowe ułożone przy torach. Inteligentne
analizy tych fal świetlnych mogłyby zapewnić
bardzo dużą wartość dodaną operatorom infrastruktury. Ponadto dzięki technice pomiarowej
można zilustrować aspekty bezpieczeństwa
(nieupoważnione wejścia na tory, ochrona brygad
roboczych). Ponadto, przynajmniej teoretycznie,
możliwe jest techniczne monitorowanie styku
koła z szyną. Można w ten sposób wykryć usterki
torów i pojazdów (na przykład pęknięcia szyn
i spłaszczenia). Jeżeli takie analizy zostaną powiązane z istniejącymi już bazami danych, można
będzie w ten sposób odpowiedzieć na otwarte
pytania dotyczące reakcji systemu, a także wyposażenia i dostosowania systemu.
 okalne wyposażenie techniki pomiarowej
L
w zakresie komponentów torów i zwrotnic
(smart assets)
Aby zrozumieć, jakie siły i w jakim zakresie w rzeczywistości oddziałują na infrastrukturę, należy
wykonać lokalne pomiary, na przykład elementów
zwrotnic lub pojedynczych progów. Kompleksowe wyposażenie wszystkich zasobów sieci nie
jest raczej brane pod uwagę, ponieważ z jednej
strony nie jest to uzasadnione ekonomicznie, a z
drugiej strony duża liczba zamontowanych czujników prawdopodobnie spowodowałaby dużą
liczbę komunikatów o usterkach.
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„DANE SAME W SOBIE
Z REGUŁY NIE STANOWIĄ
ŻADNYCH INFORMACJI”.

Oprócz zasadniczego zrozumienia wygenerowanych
w ten sposób danych interesujące są w szczególności
powiązania między danymi. Jeżeli na przykład wykryte
zostaną spłaszczenia na WTMS, mogą one zostać rozpoznane jako wzór DAS. Tak samo musiałyby występować wartości szczytowe sił na lokalnych elementach
torów, analogicznie do pojazdu oraz być rozpoznawane w OBM. Dzięki technologiom DAS i OBM można by
było ponownie wykorzystywać informacje z punktowej
obserwacji w rozciągnięciu liniowym. Badanie wykaże,
w jaki sposób można wykorzystywać te dodatkowe informacje w odniesieniu do zmian jakości drogi przejazdu w czasie.

Ustalanie działań
Przy wszystkich tych możliwościach technicznych
należy wcześniej odpowiedzieć na jedno pytanie: ile
trzeba wykonać pomiarów? Im więcej danych zostanie pobranych, tym większe będzie prawdopodobieństwo, że
a.) dane te nie zostaną ponownie wykorzystane i
b.) dane oraz uzyskane na ich podstawie informacje
będą sprzeczne ze sobą.
Prawidłowość zmierzonych danych, a tym samym ich wiarygodność, mają największe znaczenie
w szczególności dla operatora infrastruktury. Ustalanie działań i podejmowanie decyzji to jednak koniec rozwiązań cyfrowych — działania są i pozostaną
analogowe. Najlepszy możliwy nadzór instalacji infrastruktury na podstawie danych to jedna sprawa. Podejmowanie decyzji o działaniach oraz ich realizacja
to coś zupełnie innego.
Na ustalanie i realizację działań wpływ ma wiele warunków brzegowych niedotyczących samej instalacji. Ważne analizy techniczne zgodne ze stanem techniki stanowią przy tym niezbędną podstawę
podejmowania decyzji, nie mogą jednak prowadzić
bezpośrednio do analogowych działań. Aby zapewnić właściwe działanie, we właściwym czasie i we
właściwym miejscu, podczas planowania i realizacji działań należy uwzględnić perspektywy ekonomiczne, dostępne środki budżetowe, planowanie
zasobów oraz — właśnie w kolejnictwie — aspekty

Stałe miejsce pomiaru ARGOS firmy ÖBB-Infrastruktur AG

eksploatacyjne. Analogowe rozwiązania niewiele się
zmienią w przyszłości. Za to cyfrowe rozwiązania
z zakresu oceny stanu będą się błyskawicznie rozwijać. Jako podstawę podejmowania decyzji należy
wykorzystywać najlepszą dostępną wiedzę.

AUTOR
Prof. asoc. Dipl. Ing.
Dr. tec. Stefan Marschnig,
Associate Professor, TU Graz
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Interfejsy
istotnie wpływają
na głębię danych.

JAK
KOMUNIKUJĄ
SIĘ SYSTEMY
Funkcja wymaga komunikacji: interfejsy zapewniają optymalne
powiązanie elementów infrastruktury kolejowej.

Ultimate Rail 01.2017
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K

ażda sieć jest tak silna jak węzły,
które ją łączą. Dotyczy to również
systemów powiązanych infrastruktury kolejowej z ich licznymi poziomami
i komponentami. Dlatego interfejsy są tak
ważne dla przesyłania i wymiany złożonych
danych lub całych pakietów danych. To one
tworzą bowiem podstawę funkcjonowania
nastawnic, systemów monitoringu i diagnostyki, rozwiązań na przejazdach kolejowych
oraz urządzeń techniki sygnalizacyjnej. Producenci komponentów muszą więc zadbać
o to, aby ich produkty mogły się komunikować z istniejącymi strukturami oraz innymi
systemami.
W zależności od rozwiązania, wymagań
i możliwości wykorzystywane są różne formaty interfejsów. Zasadniczo można rozróżnić interfejsy równoległe oraz szeregowe. Do
specjalnych właściwości obydwu grup należy również rodzaj i zakres danych, jakie mogą
być przesyłane, a ponadto możliwe standardy bezpieczeństwa oraz rodzaj użytecznych
środków przekazu (tabela strona 14).

Łatwo i bezpośrednio: interfejsy
równoległe
Jeżeli dane użytkowe są przekazywane przez styki przełączające, do każdego
transferu i dla każdego kierunku przesyłania
potrzebne jest wyłączne połączenie danych.
Dotyczy to na przykład podłączenia czujnika do jednostki analizującej lub przekazywania przeanalizowanych danych do systemu nadrzędnego. Wynika z tego, że im
więcej komponentów ma zostać podłączonych, tym więcej trzeba zainstalować połączeń. Bezpieczeństwo przesyłania, zapewniane z reguły przez kabel miedziany, należy
zakwalifikować jako bardzo wysokie, ponieważ elementy interfejsu są wykonane wielokrotnie. Nie można jednak wykluczyć zwarcia między przewodami.
Przy użyciu takich sprawdzonych, bezpotencjałowych interfejsów sprzętowych
można na przykład łatwo i szybko zintegrować liczniki osi oraz systemy wykrywania
koła z nastawnicami elektromechanicznymi,
przekaźnikowymi i elektronicznymi. Jeżeli
licznik osi jest stosowany na przykład wyłącznie do sygnalizacji wolnego toru, przekazuje z reguły informacje „wolny/zajęty”

przez interfejs przekaźnikowy jako wielkość
wyjściową. „Informację o położeniu podstawowym” otrzymuje przez wejście bezpotencjałowe, na przykład przez transoptor.

Wielokierunkowe i uniwersalne:
interfejsy szeregowe
Interfejsy szeregowe mają wiele zalet w porównaniu z rozwiązaniami równoległymi. Należy do tego możliwość łatwego wykonania
architektur niecentralnych oraz dwukierunkowe przesyłanie różnych informacji przez
jedno połączenie. Dlatego w branży kolejowej są już dzisiaj standardem w przypadku
bardziej złożonych zastosowań. Trend jest
jasny: w przyszłości będą stosowane jeszcze częściej.
Przesyłanie różnych danych użytkowych
Do przekazywania danych użytkowych
przez interfejsy szeregowe można wykorzystywać na poziomie komponentów możliwości podłączenia na przykład przez Ethernet, światłowód lub połączenia radiowe.
W porównaniu do systemów z interfejsami
równoległymi potrzeba nieco mniej sprzętu,
ponieważ do różnych danych można wykorzystać wspólne połączenie. Już dzięki
temu interfejs szeregowy umożliwia oprócz
przekazywania komunikatu „wolny/zajęty”
lub „położenie podstawowe” również wymianę wielu innych informacji, takich jak kierunek lub prędkość.
Również dane diagnostyczne przy zastosowaniu interfejsów protokołów mogą
być przesyłane w taki sam sposób jak dane
związane z bezpieczeństwem. Nie jest więc
konieczne tworzenie dodatkowej drogi komunikacji oprócz właściwego podłączenia systemu. Przy zastosowaniu interfejsów
równoległych takie elastyczne rozbudowanie transferu danych nie jest możliwe. Do
przesłania każdej pojedynczej informacji
należy w tym przypadku tworzyć od nowa
specjalne kontakty.
Protokoły bezpieczeństwa
Korzystanie z interfejsów szeregowych wymaga udostępnienia odpowiednich protokołów bezpieczeństwa. Niezbędne projektowanie może wydać się użytkownikowi na
pierwszy rzut oka dodatkowym kosztem.
01.2017 Ultimate Rail
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Jednak dzięki rosnącemu popytowi już teraz
dostępne są różne protokoły zaprojektowane specjalnie do zastosowań kolejowych,
które można wykorzystać w tym przypadku.
Takim protokołem jest bezpłatny Frauscher
Safe Ethernet FSE. Więcej na ten temat
w artykule „Rygorystycznie według protokołu” (strony 16–19).


Nowoczesne
liczniki osi
można połączyć przy pomocy interfejsów równoległych lub szeregowych.

Środki przekazu
Interfejsy oprogramowania mogą udostępniać dane przez różne środki i sieci. Do
środków oprócz przewodów światłowodowych (LWL) zaliczają się również połączenia radiowe i kable miedziane. Decydujące
znaczenie ma przestrzeganie w kolejnictwie wymogów normy EN 50159 w zakresie bezpiecznej komunikacji w systemach
przesyłania. Ponieważ sieci kategorii 3 kryją w sobie pewne ryzyko w zakresie niepożądanego dostępu, zaleca się stosowanie
sieci kategorii 2 w celu ochrony infrastruktury kolejowej. Nie mają one ochrony kryptograficznej przesyłanych danych, a tym
samym nie są aktualizowane w krótkich
odstępach czasu.

Pełne wykorzystanie potencjału

Ograniczone możliwości

Duże możliwości

Zwielokrotnienie elementów z ujawnianiem usterek

Złożone protokoły bezpieczeństwa

Istniejące systemy na bazie interfejsów
sprzętowych można zasadniczo rozbudowywać również w przyszłości. Nowe komponenty mogą być na przykład włączane
w interfejsy przekaźnikowe, jeżeli są one
odpowiednio wyposażone. Jednak pełny potencjał danych można wykorzystać
tylko przy wysokich kosztach. Styki przełączające dobrze się zachowują w czasie
rzeczywistym ze względu na bardzo krótki czas reakcji. Jednak ze względu na opisaną wcześniej wyjątkowość przewodów,
wymagane specjalne wejścia i wyjścia są
bardzo drogie.
Podczas wdrażania nowych systemów interfejsy szeregowe mogą umożliwić znaczne oszczędności, ponieważ
infrastrukturę można wykorzystywać do
przesyłania różnych danych. Zapewniona
jest nie tylko niezależność od poszczególnych środków przekazu, ale również
możliwość elastycznego rozbudowania
systemu. Przy zastosowaniu określonego
protokołu można podłączyć kolejne komponenty przy stosunkowo niewielkim wykorzystaniu sprzętu.

-

Protokoły internetowe, UDP, TCP, IP

Perspektywy: sieci i chmury

RÓWNOLEGŁE
DANE APLIKACJI
POZIOM
BEZPIECZEŃSTWA
PROTOKÓŁ
PRZESYŁANIA
ŚRODEK
PRZEKAZU
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Kabel miedziany, oddzielny przewód
dla informacji i kierunku przesyłania

SZEREGOWE

Możliwość wykorzystania różnych
środków (światłowód, Wi-Fi, radio,
…), przesyłanie rożnych informacji
przez jeden przewód

Możliwości zapewniane przez cyfryzację
zwiększają również wymagania wobec
przetwarzania danych i przechowywania
w branży kolejowej. Rozbudowa odpowiednich struktur sieciowych postępuje

bardzo szybko. Jak w wielu innych obszarach, coraz większe znaczenie ma korzystanie z aplikacji w chmurze. Sprawdzają się one w szczególności w zakresie
przechowywania oraz stałej dostępności
danych.
Opisane wyżej wymagania związane
z bezpieczeństwem i niezawodnością,
które odgrywają szczególnie ważną rolę
w branży kolejowej, stawiają te procesy
rozwoju przed jeszcze większymi wyzwaniami. Zasadniczo należy założyć, że odpowiednie rozwiązania dotyczące danych
diagnostycznych będą dostępne raczej
wcześniej, ale w obszarach związanych
z bezpieczeństwem nieco później.
Przesyłanie danych, przetwarzanie danych i przechowywanie danych — cyfryzacja przyspiesza zmiany również w branży kolejowej. Jest na to wiele przykładów.
Zarządzanie danymi na bazie chmury
jest już stosowane w różnych obszarach
i zwiększa jeszcze bardziej potencjał dzięki rozwiązaniom Big Data Storage, Machine Learning lub Cognitive Computing.
Jednak zwłaszcza w obszarach związanych z bezpieczeństwem te rozwiązania
muszą się jeszcze rozwinąć pod wieloma
względami.

 KONCENTRACJA NA KORZYŚCIACH DLA
KLIENTÓW
Interfejsy równoległe i szeregowe zapewniają określone korzyści
w zależności od wymagań. Dlatego dla nas oczywiste jest oferowanie
wszystkich wersji interfejsów, aby umożliwić wszystkie rodzaje integracji.
Chcemy zmaksymalizować korzyści dla naszych klientów, dlatego udostępniamy nasze dane przez interfejsy analogowe lub cyfrowe. Możliwa jest również
pełna integracja naszych systemów z sieciami nadrzędnymi. Na poziomie
integracji 1 czujnik koła RSR110 przekazuje przez otwarty interfejs analogowy
sygnał przeznaczony do indywidualnej analizy. Nasze systemy wykrywania
koła oraz liczniki osi udostępniają na poziomie 2 przeanalizowane dane jako informacje przez interfejsy cyfrowe. Na poziomie 3 można natomiast całkowicie
zintegrować z architekturami nadrzędnymi, na przykład przy pomocy protokołu
Frauscher Safe Ethernet FSE lub przez wdrożenie protokołów klienta.
Ujawnienie wiedzy przedsiębiorstwa budzi oczywiście kontrowersje i dyskusje.
Zdecydowaliśmy się na to świadomie, ponieważ korzyści dla klientów są dla
nas najważniejsze i chcemy zapewnić im możliwość samodzielnego korzysta-
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nia z naszych systemów.

Stefan Lugschitz,
R&D | Systems

Rudolf Thalbauer

Manager, Frauscher

Research & Development Director, Frauscher Austria

Austria

IXL

Sieć
– interfejs szeregowy
COM

L E VE L 3

System wykrywania koła/licznik osi
AEB

L E VE L 2

– interfejs równoległy lub szeregowy
– sygnał cyfrowy

Czujnik koła
L E VE L 1

– otwarty interfejs
– sygnał analogowy
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Protokoły
oprogramowania otwierają wiele możliwości w kolejnictwie.

Również branży kolejowej nie
można już sobie wyobrazić bez
cyfryzacji i połączenia w sieć. Jaką
rolę odgrywają przy tym protokoły
oprogramowania?
Wykorzystanie cyfrowych danych otworzyło
przed branżą kolejową wiele nowych i lepszych zastosowań. W ten sposób bowiem
możliwa jest wzajemna wymiana różnorodnych informacji między systemami. Do takiego transferu danych potrzebne są jednak
nie tylko pasujące interfejsy. Cyfrowa komunikacja jest możliwa dopiero po wdrożeniu odpowiednich protokołów — odgrywają
one kluczową rolę!
Dlatego wybór optymalnego protokołu oprogramowania należy uwzględnić już
w fazie planowania projektu. Można przy
tym dostosować protokół już używany
w istniejącym systemie, albo wprowadzić
protokół zewnętrzny bądź opracować całkiem nowy. W każdym z tych przypadków
występują inne czynniki, które mogą lub
muszą wpłynąć na tę decyzję.

„ŚCIŚLE
WEDŁUG
PROTOKOŁU”
Zastosowania kolejowe są coraz bardziej złożone.
Melanie Kleinpötzl, Frauscher Product Management,
wyjaśnia w wywiadzie, w jaki sposób wydajne
protokoły oprogramowania zapewniają niezbędną
bezzakłóceniową komunikację między systemami.
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Wielu integratorów systemów stosuje już odpowiednie protokoły. Na
co trzeba zwrócić uwagę podczas
dostosowywania, gdy trzeba zintegrować nowe komponenty?
Zrealizowaliśmy już trzy projekty, w których wybrano dokładnie tę opcję. Zebraliśmy wartościowe doświadczenia na temat
współpracy i kompatybilności protokołów
oraz złączy, dlatego wiemy, że niezbędna
jest dokładna znajomość poszczególnych
specyfikacji protokołów, na przykład ich
procesów inicjalizacji. Również na poziomie
sprzętowym muszą być spełnione podstawowe warunki. W zależności od wymagań
dostosowywanie istniejących protokołów
może się wiązać z wysokimi kosztami.
Jeżeli jednak integrator systemu wdroży
własny, bezpieczny protokół, który zapewnia komunikację między nastawnicami lub
do elementów terenowych, to podłączenie
na przykład jednego licznika osi lub urządzeń
do śledzenia przez właśnie ten protokół jest
dla niego rozwiązaniem najprostszym i najlepszym. Umożliwia to łatwe dołączenie dodatkowych danych do istniejącego środowiska systemowego i zapewnia możliwość
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ich dalszego przetwarzania.

Co można zrobić, kiedy nie jest
dostępny żaden protokół?
Z reguły korzysta się wtedy z istniejących
protokołów, które nie były jeszcze stosowane z istniejącym systemem i które należy odpowiednio dostosować. Dla zastosowań w branży kolejowej oznacza to również
uwzględnienie odpowiednich norm i wymogów: ponieważ system przesyłania jest
z reguły narażony na najróżniejsze zagrożenia, musi istnieć możliwość wykrywania
błędów wiadomości wymienionych w normie EN50159. W przeszłości opracowano
wiele standardowych i własnych protokołów, które zawierają odpowiednie właściwości bezpieczeństwa. Protokoły standardowe, takie jak UNISIG, Subset-098 lub
RaSTA, są jednak najczęściej bardzo złożone, w związku z czym wdrożenie ich jest
bardzo kosztowne.
Protokoły własne istnieją w wersji prostej,
jak i złożonej. Często przeszły one rozwój,
z którego częściowo wynikają ponoszone nadal niepotrzebne koszty eksploatacji.
Specyfikacje są wprawdzie dostępne, lecz
często niespełniane są dodatkowe warunki,
które należy brać pod uwagę podczas implementacji. Główny problemem stanowi tutaj prawo do wdrożenia i stosowania tego
protokołu.

komunikacyjny również informacje o położeniu podstawowym oraz informacje I/O
z nastawnicy do podzespołu komunikacji. Obsługiwane są również redundantne
struktury podzespołów lub sieci.



 TRACK
MORE
WITH LESS

Protokół Frauscher Safe

Dlaczego firma Frauscher podczas
opracowywania tego protokołu
oprogramowania zdecydowała się
na format Ethernet?
Kluczowe było dla nas rozpowszechnienie
tego formatu: Ethernet oznacza stan techniki i można go stosować jako standard
w większości istniejących sieci, bez generowania przy tym dodatkowych kosztów
sprzętu. Za formatem Ethernet przemawia
wiele różnych korzyści właśnie przy zastosowaniu w branży kolejowej. Zalicza się do
nich bezpieczne połączenie, umożliwiające
przesyłanie danych z bardzo dużą prędkością, nawet w czasie rzeczywistym.
Ze względu na bardzo stabilne połączenie nie dochodzi do utraty danych. Duży zakres adresów pozwala na jednoczesny dostęp wielu urządzeń. Ponadto możliwe jest
przesyłanie różnych danych przez jedną
sieć, przy czym można łączyć różne środki przekazu, na przykład kable, światłowody i radio.

Ethernet FSE sprawdził
się już wielokrotnie.
Swobodnie
dostęp
ny protokół oprogramowania specjalnie
dla kolei
Szybka integracja
oraz rozszerzanie
systemu
Przesyłanie dwukierunkowe
Przesyłanie dowolnie definiowanych
rekordów danych

Czy protokół Frauscher Safe Ethernet FSE został więc opracowany
z uwzględnieniem tych różnych
możliwości?
Tak, zgadza się. Celem prac przy FSE było
przede wszystkim opracowanie protokołu
oprogramowania indywidualnego dla kolei.
Na bazie UDP/IP możliwa jest komunikacja
między dwoma punktami i spełnione są przy
tym wymagania norm CENELEC SIL 4 i EN
50159 kategorii 2.
Istotnie przyspiesza to między innymi integrację nowych komponentów w różnych
projektach. Poprzez cykliczne bezpieczne
przekazywanie można przesłać w dwóch
kierunkach do 201 bajtów danych aplikacji. Są to oprócz informacji z maksymalnie
40 punktów liczących lub 80 kontrolowanych obwodów przez tylko jeden podzespół

Format Ethernet ma wiele zalet.
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W jaki sposób Frauscher udostępnia ten protokół swoim klientom
i partnerom?
Długo o tym dyskutowaliśmy, w końcu niechętnie wypuszcza się z rąk nabytą wiedzę. Ostatecznie podjęta została jednogłośna decyzja o swobodnym udostępnieniu
FSE do najróżniejszych zastosowań. Jest
to zgodne z filozofią firmy Frauscher: na
otwartym partnerstwie i współpracy z użytkownikami zyskiwać powinny obydwie strony, zarówno przez nabywanie wiedzy, jak
i praktyczne korzyści.
Dotychczas protokół FSE wdrożono

201
bajtów danych
aplikacji

1

Za pomocą FSE można przesyłać dane
związane z bezpieczeństwem, niezwiązane
z bezpieczeństwem oraz dowolnie definiowane.

20
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skutecznie na czterech różnych platformach
PLC. Na tej podstawie już dwunastu klientów zrealizowało projekty w różnych zastosowaniach. Te rozwiązania są stosowane teraz na całym świecie. W 20 kolejnych
przedsiębiorstwach trwają już prace nad
wdrożeniem, częściowo przy zastosowaniu
kolejnych platform sprzętowych. Łącznie
informacje o protokole omówiono dotychczas z 80 zainteresowanymi firmami, aby
objaśnić potencjały różnych zastosowań.
Mimo że protokół został opracowany specjalnie do przesyłania danych liczenia osi,
ze względu na swoje korzystne właściwości

trwających
kooperacji
Wspólnie z integratorami systemów i użytkownikami

uniwersalny
protokół
Protokoły oprogramowania można
wykorzystywać do przesyłania
najróżniejszych danych.

4

platformy
sprzętowe

firma Frauscher wdraża protokół FSE w indywidualnych

Protokół FSE został pomyślnie wdrożony

rozwiązaniach.

na platformach PLC firm Siemens, Pilz,
HIMA i Schneider.
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jest stosowany również do przekazywania
danych innych niż liczenie osi. W ten sposób my również uczymy się podczas każdego nowego wdrożenia.
Aby uzyskać bezpłatnie informacje dotyczące protokołu FSE, nie trzeba robić nic
poza skontaktowaniem się z nami. Po wyjaśnieniu szczegółów takich jak przewidziane
przeznaczenie i ewentualnie konieczne dostosowania możemy rozpocząć realizację
— wspólnie i z dużą elastycznością, ale zawsze ściśle według protokołu.

INFORMACJA

80

FSE umożliwia przesyłanie różnych informacji
−−Informacja o zgłoszeniu dostępności
(FMA)

potencjalnych
zaintereso
wanych

−−Aktualna liczba osi w FMA

Pozytywne doświadczenia

−−Inne dowolnie definiowane rekordy danych

−−Komunikat o długości pociągu
−−Kierunek
−−Prędkość
−−Średnica koła
−−Informacje I/O z AEB/IO-EXB
−−Bajt kontrolny

z rynków na całym świecie
zwiększają popyt.

KONTAKT

12

Więcej informacji na temat Frauscher Safe
Ethernet FSE:
 melanie.kleinpoetzl@frauscher.com

zakończonych
wdrożeń
Możliwości łatwej i szybkiej integracji miały pozytywny
wpływ na przebieg projektu.
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Powiązanie danych z różnych
systemów zwiększa wydajność i bezpieczeństwo ruchu
kolejowego.

ŁĄCZONE
TECHNOLOGIE
ZAPEWNIAJĄCE
WIĘCEJ
INFORMACJI
Inteligentne łączenie zapewniające rzeczywiste korzyści
dodatkowe: o połączeniu Distributed Acoustic Sensing (DAS)
z licznikami osi i indukcyjnymi czujnikami koła można wygenerować
wartościowe informacje o zastosowaniach kolejowych.
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W

technice sygnalizacji do pozyskiwania danych często wykorzystywane są liczniki osi i systemy wykrywania koła na bazie indukcyjnych
czujników koła. Udostępniają one punktowe, ale bardzo precyzyjne dane zgłaszania wolnego toru, liczby osi, prędkości lub
kierunku jazdy. Przy zastosowaniu rozwiązań na bazie Distributed Acoustic Sensing
(DAS) ciągle zbierane są natomiast dane
i przetwarzane na informacje w czasie rzeczywistym. Firma Frauscher jako lider rynkowy w zakresie wykrywania koła i liczenia
osi połączyła w 2016 roku swoje sprawdzone produkty z DAS, tworząc Frauscher Tracking Solutions FTS. Był to decydujący krok
w przyszłość.

Potencjał budzi globalne zainteresowanie
Już po ocenie wykorzystania DAS w branży
kolejowej zauważono rewolucyjny potencjał
podstawowej zasady fizycznej. Od tamtej
pory firma Frauscher wraz z zainteresowanymi użytkownikami, integratorami systemów oraz instytutami badawczymi opracowała już kluczowe koncepcje i pomysły oraz
wykonała różne instalacje.
Z uzyskanych doświadczeń powstały i ciągle powstają założenia do kolejnych zastosowań. Jednocześnie okazało
się, że dalsza optymalizacja wymaga bliskiej współpracy oraz otwartej wymiany informacji, a także wspólnej analizy i oceny
wyników.

Jeden światłowód wystarczy
Instalacja FTS jest dla użytkowników bardzo
wydajną opcją udoskonalenia infrastruktury. Wymagane kable światłowodowe są
już dostępne wzdłuż wielu tras, ponieważ
są często stosowane do celów komunikacji. Do zintegrowania FTS potrzebny jest tylko jeden światłowód z wiązki. Rozbudowa
również na długich fragmentach odcinków
może być ekonomiczna i wydajna.
Próby wykazały, że pojedyncza jednostka DAS optymalnie wystarcza do maksymalnie 40 kilometrów światłowodu. W tym
zakresie można klasyfikować różne sygnatury osób na torze lub jadących pociągów. Osoby oraz podobne źródła dźwięku

można wykryć w promieniu 5 metrów wokół kabla światłowodowego, a pociągi ze
znacznie większą energią akustyczną nawet
w odległości około 50 metrów. Na te wartości wpływ mają różne czynniki. Zaliczają
się do nich właściwości i jakość kabla, rodzaj i miejsce ułożenia oraz różne odgłosy
otoczenia.
Jakość kabla i właściwości
Kable światłowodowe są dostępne w różnych wersjach, które mogą wpływać na
czułość. Jakość i czystość włókien szklanych wpływają na zasięg, natomiast materiał, grubość i właściwości osłony zwiększają lub ograniczają czułość systemu.
Rodzaj i miejsce ułożenia
Idealne efekty uzyskano dotychczas z kanałem kablowym z betonu lub z kablami ułożonymi bezpośrednio w ziemi, które przebiegają w odległości około trzech do pięciu
metrów od toru. Inne metody, na przykład
mocowanie kabla bezpośrednio na stopce
szyny lub na zawieszeniach w otoczeniu toru,
mogą ułatwiać wykrywanie niektórych źródeł
dźwięków. Uniemożliwiają natomiast jednoczesne rozpoznawanie innych oddziaływań.
Odgłosy otoczenia
Ponieważ FTS wykrywa i klasyfikuje różne zdarzenia poprzez ich sygnatury akustyczne, należy uwzględnić wszystkie źródła dźwięku w otoczeniu toru. Suma tych
oddziaływań może powodować nakładanie, co z kolei należy uwzględnić w analizie. Odpowiednie filtry mogą na przykład
ukryć regularnie wykrywane źródła dźwięku w stałym miejscu. W zależności od intensywności emisji akustycznej znaczenie ma
również odległość źródła dźwięku od włókna szklanego. To oddziaływanie zmienne
może również powodować nakładanie na
słabsze sygnatury, na przykład kroków, silniejszych sygnałów pochodzących przykładowo z pociągu.

Wspólnie jeszcze więcej danych
Po połączeniu indukcyjnej technologii czujników i DAS, technologia FTS w branży kolejowej oferuje wiele nowych możliwości generowania danych. Wdrożenie danych
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z innych systemów użytkownika może poprawić jakość informacji, stawia jednak specjalne wymagania dotyczące interfejsów
i formatów danych. W wykonanych dotychczas instalacjach częściowych wprowadzono dotychczas różne zastosowania z zakresu rejestrowania pociągu, monitorowania
infrastruktury oraz bezpieczeństwa.

BEZPIECZEŃSTWO NA CAŁEJ TRASIE
Informacje o różnych działaniach można przekazywać na przykład przez mobilne
urządzenia końcowe bezpośrednio do personelu odpowiedzialnego za utrzymanie.

TRAIN CONTROL CENTRE

FTS

ŚWIATŁOWÓD
ETHERNET
TELEFONIA KOMÓRKOWA

WSZYSTKIE KOMPONENTY POD OBSERWACJĄ
Wczesne wykrywanie uszkodzeń, spowodowanych na przykład uderzeniami kamieni lub
pęknięciami szyn, zwiększa bezpieczeństwo eksploatacji oraz wspomaga naprawy doraźne
i konserwację prewencyjną.

TRAIN CONTROL CENTRE

FTS
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ŚWIATŁOWÓD
ETHERNET
POŁĄCZENIE RADIOWE

Więcej informacji zapewnia większe
bezpieczeństwo
Branża naftowa i gazowa skutecznie wykorzystuje DAS do różnych zastosowań związanych z bezpieczeństwem. Dlatego przystosowanie odpowiednich algorytmów do
branży kolejowej było jednym z pierwszych
kroków podczas projektowania FTS. Dzięki
temu można obecnie wykrywać ludzi i zwierzęta znajdujące się na torze lub w jego pobliżu. Umożliwia to wdrożenie różnych zastosowań związanych z bezpieczeństwem,
np. wykrywanie działań mających znamiona
wandalizmu lub prowadzących do kradzieży kabli.
Przekazywanie danych oraz ich powiązanie z dodatkowymi informacjami zwiększa
potencjał zastosowań. Interfejsy urządzeń
bezpieczeństwa mogą służyć do udostępniania komunikatów alarmowych przez
e-mail lub SMS. Dokładnie można lokalizować pracowników utrzymania oraz przez
połączenie bezpośrednie przekazywać na
mobilne urządzenia końcowe informacje
na przykład o nadjeżdżających pociągach.
Dronom można wysyłać dane, na podstawie których dolatują bezpośrednio do kontrolowanego odcinka.
Kontrola stanu: Słuchaj swojej
infrastruktury!
Podczas kontroli stanu komponentów infrastruktury i pociągu FTS mogą uzupełniać, a nawet zmniejszać liczbę urządzeń
zamontowanych przy torze. Dzięki temu istnieje możliwość na przykład identyfikowania
spłaszczeń na kołach lub pęknięć szyn na
podstawie sygnatur akustycznych. Można
również lokalizować uderzenia kamieni oraz
przekazywać do nadjeżdżających pociągów
odpowiednie informacje, na przykład drogą
radiową. Zgodnie z obecnym stanem techniki poprzez systemy na bazie DAS nie ma
możliwości przyporządkowania rozpoznanych sygnatur bezpośrednio do określonego toru. Decydujące znaczenie ma interfejs
do równolegle stosowanego systemu wykrywania koła. W przypadku nakładania się
danych z obydwu systemów, niektóre zdarzenia można jeszcze dokładniej zlokalizować wzdłuż odcinka. Powiązanie informacji
z różnych baz danych użytkownika nie może
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dalej rozbudowywać tego zestawu danych:
na przykład po wdrożeniu numeru pociągu można przyporządkować spłaszczenia
w wygenerowanym komunikacie dokładnie
do pociągu, a przy pomocy systemu wykrywania koła do dokładnej osi.
Śledzenie pociągu w czasie
rzeczywistym
FTS umożliwiają lokalizowanie wszystkich
pociągów na nadzorowanym odcinku trasy w czasie rzeczywistym. W obszarach
związanych z bezpieczeństwem można je
stosować również jako rozwiązanie pojedyncze, czyli bez integracji licznika osi lub
systemu wykrywania koła. Ponieważ w pojazdach nie trzeba montować żadnych urządzeń specjalnych, ich konstrukcja i pochodzenie nie mają znaczenia. Uzyskane w ten
sposób informacje są bardzo korzystne do
zarządzania ruchu. W obszarach odległych
ta technologia może być ekonomicznym
i wydajnym rozwiązaniem do sterowania
systemami.
Dzięki zintegrowaniu z licznikiem osi, na
przykład zaawansowanym licznikiem osi
FAdC, można połączyć śledzenie pociągów
w czasie rzeczywistym na bazie DAS z zastosowaniami związanymi z bezpieczeństwem. Odpowiednie interfejsy umożliwiają
jeszcze precyzyjniejsze sterowanie przejazdami kolejowymi. W Traffic Management
System (TMS) można łączyć informacje dostarczane przez obydwa systemy w celu
obliczenia dokładnych czasów przyjazdu,
przekazywania danych do sygnalizatorów
na peronach lub precyzyjnego koordynowania i wygłaszania zapowiedzi na peronach.

ŚLEDZENIE POCIĄGU W CZASIE RZECZYWISTYM
Dane ze śledzenia pociągu w czasie rzeczywistym można wykorzystywać do
optymalizacji zarządzania eksploatacją, np. do zapowiedzi i sygnalizacji peronowej.

FTS

ŚWIATŁOWÓD
ETHERNET
PRZEWÓD DO TRANSMISJI
DANYCH
INFORMACJA DOT.
ODCINKA

się, że w szczególności powiązanie danych
z różnych źródeł kryje w sobie duży potencjał optymalizacji istniejących zastosowań
oraz rozwoju nowych. Należy dalej rozwijać możliwości ewaluacji wstępnej tych danych, aby w skuteczny sposób uzyskiwać
informacje oraz właściwie je stosować.
W związku z tym wymagania dotyczące
przesyłania danych i przechowywania będą
ważnym tematem również w kolejnictwie,
podobnie jak w wielu innych branżach.

AUTOR
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Mayank Tripathi,

Uzyskana dotychczas wiedza pokazuje,
że obrana droga do rozwoju dwóch jednoczesnych strategii nadal będzie obowiązywać. Z jednej strony należy optymalnie
łączyć istniejące komponenty z nową technologią, aby szybko i bez dodatkowych nakładów generować informacje do różnych
zastosowań.
Z drugiej strony należy jednocześnie projektować nowe architektury. Efekty dotychczasowych instalacji przyczyniły się do dalszego rozwoju danych koncepcji. Okazało

Sales | Business
Development
Manager,
Frauscher Austria
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Czujniki koła z otwartym
interfejsem umożliwiają
indywidualne analizy.

POZOSTAJE
KWESTIA:
ANALOGOWY
CZY CYFROWY
Sygnały czujników koła można udostępniać w postaci
analogowej lub cyfrowej. Manfred Sommergruber
objaśnia cechy charakterystyczne na podstawie czujnika
koła Frauscher RSR110.



 TRACK MORE
WITH LESS

Otwarty interfejs w RSR110
stwarza wiele możliwości.
Dokładne i niezawodne
wykonywanie zadań
pomiarowych
Przesyłanie danych
w czasie rzeczywistym
Elastyczne możliwości
analizy
 Łatwa integracja przez
interfejs analogowy lub
cyfrowy

Ultimate Rail 01.2017

P

rzyszłość potrzebuje otwartości: to
oznacza podczas projektowania
rozwiązań dla kolejnictwa przekazywanie informacji związanych z interfejsem
w sposób zrozumiały i ustrukturyzowany.
Tylko w ten sposób można korzystać z wiedzy pozwalającej na optymalną identyfikację
i spełnienie wszystkich wymogów związanych z poszczególnymi projektami.
Projektowanie indukcyjnych czujników
koła z uwzględnieniem tej filozofii przynosi wiele konkretnych korzyści. Sygnał czujnika jest udostępniany przez otwarty interfejs bez zmian i bezpośrednio, dzięki czemu
całkowicie indywidualnie można zapewnić
wdrożenie oraz ewaluację. Bezpośrednia
integracja umożliwia ponadto maksymalny
poziom uszczegółowienia analizy. Ponieważ
nie są potrzebne żadne specjalne jednostki analizujące, do minimum zmniejsza się
liczba potrzebnych komponentów sprzętowych, wykorzystywane miejsce i energia
oraz związane z tym koszty.

„Przekonanie, że czujnik koła z otwartym
interfejsem analogowym może dać znaczące korzyści integratorom systemów i użytkownikom, było siłą napędową projektowania modelu RSR110. Ten czujnik koła łączy
w sobie solidność i niezawodność oraz jest
pierwszym w naszym asortymencie, dostępnym całkowicie bez jednostki analizującej. Nasi klienci mogą wykorzystywać sygnał czujnika dokładnie tak, jak wymaga
tego zastosowanie” — mówi Manfred Sommergruber, Technical Sales Manager w firmie Frauscher, opowiadając historię tego
produktu.
Już wkrótce po wprowadzeniu na rynek
ten czujnik koła był montowany w najróżniejszych zastosowaniach, a obecnie wciąż
pojawiają się nowe. Na przykład firma Prosoft wykorzystuje RSR110 jako komponent
standardowy w swoich systemach RFID.
„Na bazie otwartego interfejsu tego czujnika
możemy przeanalizować sygnał całkowicie
zgodnie z naszymi wymogami” — tłumaczy
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Martin Novak, CEO Prosoft Süd Consulting GmbH. „Również duża dokładność,
z jaką pracuje to urządzenie, oraz uniwersalne możliwości integracji były kluczowymi
powodami zastosowania modelu RSR110
w naszych systemach jako komponentu
standardowego”.

Analogowy czy cyfrowy?
Również w przypadku otwartego interfejsu
wersja cyfrowa jest korzystniejsza w porównaniu do interfejsu analogowego w szczególności pod względem szybkiego wykonania integracji. Różne systemy wykrywania
koła firmy Frauscher wykorzystują do tego
specjalne jednostki analizujące. Uzyskane
w ten sposób sygnały cyfrowe przechodzą
ewaluację wstępną, która umożliwia dalsze
szybsze przetwarzanie danych.
„Po wdrożeniu RSR110 w wielu projektach uzyskaliśmy pozytywne opinie z różnych rynków. Jednocześnie podczas wielu rozmów dowiedzieliśmy się, że niektórzy
klienci nie potrzebują wcale informacji tak
dokładnych, jak umożliwia to sygnał analogowy. Zamiast tego w niektórych przypadkach wystarczał wstępnie przeanalizowany sygnał cyfrowy wraz z interfejsem
cyfrowym” — mówi Manfred Sommergruber. „Zdecydowaliśmy się więc na zaprojektowanie Wheel Sensor Signal Converter
WSC, który przekształca sygnał analogowy na cyfrowy oraz tworzy odpowiedni interfejs. Zmniejsza to przede wszystkim nakłady po stronie klienta, który nie musi już
sam wykonywać tego przekształcenia. Daje
to możliwość jeszcze szybszej i prostszej integracji w systemach nadrzędnych”.

Uniwersalność to klucz
Zasadniczo przez interfejsy analogowe i cyfrowe można udostępniać te same informacje. Różnią się one tym, że ewaluacja
wstępna w celu przekształcenia sygnału
w przeciwieństwie do bezpośredniego doprowadzania sygnału analogowego do systemów nadrzędnych w pewnym zakresie
ogranicza możliwy stopień uszczegółowienia dalszej analizy.
„RSR110 i WSC to dla naszych klientów dokładnie te komponenty, które są
potrzebne na podstawie indywidualnych

wymogów projektu” — podsumowuje Manfred Sommergruber, a następnie przedstawia przykład projektu, w którym zastosowano obydwie możliwości: „Jeden z klientów
przekazał nam, że stosuje już RSR110 razem z podzespołem WSC, aby przekazywać informacje z czujnika do swojego systemu przez interfejs cyfrowy.
W ten sposób aktywują się różne urządzenia monitorujące. Dla bardziej indywidualnej instalacji potrzebna była jednak ewaluacja dokładnych pozycji kół. Ten wymóg
został spełniony przez bezpośrednie przekazanie sygnału analogowego, do czego
potrzebne było jedynie wdrożenie kolejnych
czujników RSR110 bez podzespołu WSC.
W ten sposób udało się spełnić dwa wymogi przy użyciu tylko jednego produktu”.

AUTOR
Manfred
Sommergruber,
Technical Sales
Manager, Frauscher
Austria

SYGNAŁY ZMIENNE
Sygnał można stosować bezpośrednio z czujnika lub może być on wcześniej digitalizowany
w celu lepszego połączenia przez WSC.

Informacja
– wykrywanie koła – średnica koła
– impuls środka
– kierunek
koła
– prędkość

Przesyłanie
– sygnał analogowy
RSR

Informacja
– wykrywanie koła
– kierunek

Przesyłanie
– sygnał cyfrowy
WSC

Przesyłanie
– sygnał analogowy
RSR
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Również
w odległych miejscach
przejazdy kolejowe muszą
niezawodnie funkcjonować.

BEZPIECZNIE
PO TORACH
Podczas projektowania nowego rozwiązania do
przejazdów kolejowych dla przedsiębiorstwa John
Holland firma RCS zastosowała zaawansowany licznik osi
FAdC oraz protokół FSE.



 TRACK MORE
WITH LESS

Protokół FSE obsługuje
rozwiązanie do przejazdów
kolejowych RCS.
Zmniejszenie
złożono
ści systemu
 Oszczędności finansowe dzięki mniejszej ilości
sprzętu
Możliwe
indywidualne

programowanie w układzie sterowania

O

bwody torowe prądu są nadal
wykorzystywane w wielu zastosowaniach kolejowych, również
w Australii. Tutaj zastosowano na przykład rozwiązania do przejazdów kolejowych z zasilanymi solarnie obwodami torowymi prądu stałego. Zostały one później
zoptymalizowane przez nałożenie obwodów torowych prądu z częstotliwością tonową przed połączeniem pierwszych rozwiązań do liczenia osi z tymi założeniami.
W ten sposób na bazie obwodów torowych prądu zaprojektowano kilka innowacyjnych rozwiązań do przejazdów kolejowych. Mimo to niektórych wymagań nadal
nie udało się skutecznie spełnić, na przykład obsługi słabych styków między elektroniką koła i szyny.

Doświadczenie wskazuje drogę
Aby spełnić te wymagania, różne koncepcje były w dalszym ciągu rozwijane. Znacznie pogorszyła się jednak opłacalność.
Ultimate Rail 01.2017

Firma John Holland określiła więc kryteria rozwoju kolejnych rozwiązań: wysoka
wydajność i niewielkie koszty miały kluczowe znaczenie. Potrzebna była również
elastyczność, aby wykonać architekturę
centralną oraz niecentralną. Dodatkowe
punkty załączania powinny zostać dołączone przez kable oraz przez połączenia
radiowe bez konieczności zmiany konstrukcji właściwego sterowania przejazdem kolejowym przez kolejne ingerencje.

Komponenty stają się
rozwiązaniami
Integrator systemów Rail Control Systems
Australia (RCS) uwzględnił te wymagania
podczas projektowania odpowiedniego
rozwiązania do przejazdów kolejowych.
Po sprawdzeniu różnych możliwości firma RCS zdecydowała się na zintegrowanie ze swoim systemem zaawansowanego licznika osi FAdC. Właściwości tego
licznika osi spełniają bowiem optymalnie
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kryteria firmy John Holland. Jego interfejs
oprogramowania był kluczem do realizacji
ekonomicznego i wydajnego rozwiązania.
Łatwa integracja oraz możliwości wykonania nowoczesnej architektury systemu zapewniły kolejne korzyści temu projektowi.
Rozwiązanie do przejazdów kolejowych opracowane przez RCS odpowiada
kryteriom według CENELEC SIL 4. Firma
John Holland podjęła decyzję o dalszym
sprawdzaniu systemu. W październiku
2016 roku RCS i Frauscher miały okazję
zamontowania instalacji testowej w sieci
New South Wales Country Regional Network (CRN) w Bathurst. Firma John Holland jest operatorem tej sieci z ramienia rządu Nowej Południowej Walii, dział
Transport for New South Wales (TfNSW).

Interfejsy oprogramowania pozwalają zaoszczędzić pieniądze
W rozwiązaniu do przejazdów kolejowych
zamontowanym w instalacji testowej zastosowano programowalny sterownik logiczny (PLC) typu HIMA F35 z dopuszczeniem na podstawie CENELEC SIL 4.
Komunikacja między licznikiem osi a PLC
odbywa się przez protokół oprogramowania Frauscher Safe Ethernet FSE.
„Zastosowanie tego protokołu zmniejsza nie tylko złożoność systemu, ale
umożliwia również wiele oszczędności finansowych, ponieważ potrzeba mniej
kabli i sprzętu” — mówi Stewart Rendell
z firmy John Holland. Ekspert szczegółowo objaśnia zalety: „Oprócz związanego
z bezpieczeństwem komunikatu wolny/
zajęty, do PLC można przesyłać również
informacje o kierunku i prędkości lub dane
diagnostyczne. W celu wykonania mniejszych prac diagnostycznych można również uzyskać dostęp do tych danych na
miejscu przez komputer. Jeżeli potrzebna
jest dokładniejsza analiza, Frauscher Diagnostic System FDS umożliwia również
dostęp z innych miejsc. Ponadto protokół
FSE pozwala na indywidualne programowanie w układzie sterowania HIMA, aby
uwzględnić tak zwane pojazdy Hi-Rail. Są
one umieszczane na torze lub zabierane
z niego w pobliżu przejazdów kolejowych.
Dzięki specjalnemu programowaniu ten

proces nie powoduje komunikatów błędów w liczniku osi”.

Ustanawianie standardów
Serie testów na instalacji próbnej przebiegły pozytywnie. Rozwiązanie zaprojektowane na bazie FAdC z interfejsem FSE ma
potencjał ustanowienia nowych standardów do zastosowań na przejazdach kolejowych w Australii. Połączenie kolejowego protokołu oprogramowania i interfejsu
oprogramowania po stronie licznika osi
umożliwia łatwe zrealizowanie komunikacji
z układem sterowania HIMA oraz proste
połączenie kolejnych punktów załączania przez WiFi. Można przy tym stosować
ten sam protokół, a dodatkowe kable lub
zmiany w architekturze nie są konieczne.
Ponadto FAdC zapewnia dwie inteligentne funkcje, umożliwiające postępowanie z usterkami i nieoczekiwanymi
oddziaływaniami. Te funkcje są dostępne bez dodatkowych kosztów. Supervisor Track Sections STS zapewniają, że
z przejazdu kolejowego można dalej bezpiecznie korzystać również w przypadku stałej usterki kontrolowanego obwodu. Dzięki sterowaniu punktem liczącym
CHC można eliminować tłumienie, spowodowane na przykład metalowymi

przedmiotami niepochodzącymi z pociągu. Funkcje te wspomagają niezawodność systemu i jednocześnie minimalizują potrzebę wykonywania resetowania, co
jest bardzo korzystne szczególnie w odległych miejscach.
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Zaawansowany licznik osi FAdC ma inteligentne funkcje maksymalizujące
niezawodność rozwiązania do przejazdów kolejowych.
01.2017 Ultimate Rail


Infrastruktura
i otoczenie
w Houston METRO stawiają szczególne wyzwania przed komponentami techniki sygnalizacyjnej.

WYKRYWANIE
POCIĄGU
W HOUSTON


 TRACK MORE
WITH LESS

Na 51. finał Super Bowl z udziałem 700 000 gości
usprawniono Houston METRO. Nowy licznik osi poprawił
wydajność, niezawodność i bezpieczeństwo w sieci.

FAdC zapewnia łatwy
dostęp do informacji.
Łatwa integracja z istniejącą strukturą
Szybka instalacja przy
pomocy specjalnego
jarzma mocującego
Większa niezawodność dzięki inteligentnym funkcjom
Konserwacja prewencyjna na podstawie
danych diagnostycznych
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W

ramach sieci MetroRail Houston,
w skrócie METRO, która została otwarta w 2004 r. i którą od
tego czasu rozbudowano do trzech linii, kursują pociągi niskopodłogowe zasilane energią elektryczną poprzez sieć trakcyjną górną.
Tory przebiegają naprzemiennie w rowkach
wtopionych w jezdnię, na betonie lub na
podkładzie żwirowym. Z uwagi na tę zróżnicowaną strukturę torów i silne oddziaływanie
ze strony środowiska naturalnego elementy
wyposażenia zewnętrznego muszą sprostać
dużym wyzwaniom. Dotyczy to również czujników koła, które są wyposażone w liczniki
osi służące do wykrywania pociągów. Ponieważ dotychczas stosowany system niewystarczająco sprostał tym czynnikom, operator zdecydował, że należy ocenić możliwości

alternatywnych rozwiązań. Celem było dalsze poprawienie bezpieczeństwa eksploatacji z myślą o 51. finale Super Bowl 2017,
w czasie którego miasto odwiedza kilkaset
tysięcy gości.

Deszcz, upał i metal
Ekstremalne upały, wilgoć, burze z silnymi opadami oraz lokalne powodzie to cechy charakterystyczne pogody w Houston.
Dlatego szczególnie czujniki zamontowane
w obudowach w szynach rowkowych muszą
być optymalnie zabezpieczone przed wilgocią i muszą działać także pod wodą. Ponadto
wraz z wodą opadową mogą spływać metalowe odpady, które zostaną błędnie uznane
przez czujniki za pociągi.
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Jasne zapowiedzi
Operator sieci METRO w Houston określił jasne kryteria w odniesieniu do wdrożenia nowego systemu rejestracji pociągów.
Aby łatwo zintegrować nowe rozwiązania
z istniejącym systemem sygnalizacji w celu
ograniczenia do minimum utrudnień w bieżącej eksploatacji na skutek wymiany należało wykorzystać dostępne wejścia I/O oraz
instalacje kablowe. Ponadto konieczne było
szybkie dostarczenie sprzętu oraz punktualne oddanie instalacji do użytku przed finałem
Super Bowl, ponieważ to wielkie sportowe
wydarzenie jest szczególnym wyzwaniem dla
publicznej komunikacji podmiejskiej.
W tym kontekście oczywiste było to, że
podczas dokonywania oceny wzięto pod
uwagę te rozwiązania alternatywne, w których wykorzystywano jako bazę istniejący
system. W odniesieniu do czujników oczekiwano zagwarantowania bezproblemowej
pracy w obszarach o wysokiej częstotliwości
kursowania pociągów, na których występują
istotne oddziaływania elektromagnetyczne.

Testy na miejscu
Pracownicy firmy Frauscher przeanalizowali
te wymagania i do celów testowych zamontowali dwanaście czujników koła RSR180
w sześciu pozycjach bez istotnego znaczenia dla bezpieczeństwa eksploatacji. Oceny dokonano za pomocą zaawansowanego licznika osi Frauscher Advanced Counter
FAdC. Do montażu czujników miały posłużyć
już wywiercone otwory w torach. W tym celu
specjaliści firmy Frauscher zaprojektowali
specjalny uchwyt do czujnika RSR180, który można było zamontować w istniejących
otworach. Jednak z uwagi na bardzo napięty
harmonogram na późniejszym etapie projektu skorzystano ze sprawdzonego jarzma mocującego SK140-010 firmy Frauscher, które
zostało opracowane specjalnie do użytku
tam, gdzie odstęp pomiędzy szyną a podłożem jest bardzo niewielki. Dalsze rozwijanie
i zatwierdzanie prototypowego rozwiązania
trwałoby za długo.
Po uzyskaniu pierwszych pozytywnych
wyników przystąpiono do stworzenia kolejnej instalacji testowej w nastawnicy Northline
Transit Center. Za pomocą odbiornika Magnetic Noise Receiver MNR firmy Frauscher
analizowano wszystkie pojazdy z floty sieci

METRO. Na podstawie pozyskanych w ten
sposób wyników pracownicy firmy Frauscher
mogli wybrać czujnik o określonej częstotliwości pracy, aby wykluczyć zakłócenia wymienione na wstępie i zagwarantować optymalną eksploatację.

Minimalne nakłady, maksymalne
efekty
Na podstawie przeprowadzonych testów
wykazano, że FAdC spełnia wszystkie wymogi dotyczące oddziaływania środowiska,
interfejsów, niezawodności, a także łatwego zintegrowania z istniejącą infrastrukturą.
Elastyczna konstrukcja licznika osi umożliwia efektywny transfer danych za pośrednictwem przekaźnika sprzęgającego do systemu nadzoru ruchu i nastawnicy. W tym
celu należało jedynie nieznacznie zmodyfikować instalację kablową, a prace montażowe
ograniczyły eksploatację tylko w minimalnym
stopniu.
Ponadto zastosowano dwie inteligentne
funkcje licznika osi firmy Frauscher, aby uniknąć skutków oddziaływania nieoczekiwanych czynników: dzięki technologii Supervisor Track Sections STS można kontynuować
eksploatację w przypadku wystąpienia zakłóceń wynikających z czynników zewnętrznych poprzez złożenie z każdych dwóch
kontrolowanych obwodów jednego obwodu wirtualnego. Taki obwód zostaje uruchomiony w przypadku awarii jednego z jego
składowych obwodów. Dzięki temu znacząco zwiększa się niezawodność systemu bez
konieczności zmniejszania poziomu bezpieczeństwa lub instalacji dodatkowego sprzętu, co spowodowałoby zwiększenie kosztów.
Opatentowana, zgodna z poziomem SIL
4 funkcja sterowania punktem liczącym CHC

umożliwia uniknięcie komunikatów o błędach spowodowanych nieuchronnymi czynnikami. Jeżeli graniczące ze sobą obwody
są wolne, czujnik koła przełącza się w stan
„uśpienia”, w którym można stłumić dowolnie
skonfigurowaną liczbę niepożądanych wytłumień np. wynikających z obecności metalowych odpadów lub noszenia butów z metalowymi czubkami. W ten sposób komunikat
o błędzie lub zajętości nie jest generowany,
nie ma też konieczności resetu. Nadjeżdżające pociągi dezaktywują stan „uśpienia”, co
zapewnia ich bezpieczne wykrycie. Ponadto
system diagnostyczny Frauscher Diagnostic
System FDS dostarcza dane diagnostyczne,
za pomocą których można stale monitorować stan i funkcjonowanie licznika osi. Dzięki
temu można koordynować i planować regularne prace konserwacyjne oraz przeprowadzać je w odpowiednim czasie w wysoce
efektywny sposób.
Solidna konstrukcja czujników koła
RSR180 oraz zwiększona niezawodność licznika osi FAdC znacząco przyczyniają się do
poprawy punktualności w bieżącej eksploatacji. Dzięki takiemu wyposażeniu w ramach
sieci METRO w Houston udało się bez problemu przetransportować przez miasto 700 000
pasażerów w trakcie imprezy sportowej —
udany początek 51. finału Super Bowl w publicznej komunikacji podmiejskiej.
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 zujniki koła zamontowane w obudowach muszą niezawodnie
C
działać w różnych warunkach.
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KONTAKTY I TERMINY
Pracownicy firmy Frauscher z całego świata zawsze uczestniczą
w najważniejszych wydarzeniach z branży kolejowej. Aby umówić się
na spotkanie lub odwiedzić nasze stanowisko na targach, należy napisać
wiadomość e-mail na adres: marketing@frauscher.com.

PRZEGLĄD MINIONYCH WYDARZEŃ

EURASIA RAIL

SIFER

2–4 marca 2017 r. | Istambuł, Turcja

21–23 marca 2017 r. | Lille, Francja

Na targach Eurasia Rail firma Frauscher potwierdziła swoją dobrą

Uczestnictwo w targach SIFER oraz otwarcie nowego biura

pozycję w regionie.

w Hagenau sprawiło, że firma Frauscher wzmocniła swoją obecność we Francji i Maghrebie.

ASLRRA

RAILTEX

22–25 kwietnia 2017 r. | Grapevine, USA

9–11 maja 2017 r. | Birmingham, Wielka Brytania

Targi ASLRRA były jednymi z pięciu, w których zespół firmy

Stanowisko na targach oraz nowo otwarte biuro w Wielkiej

Frauscher z USA wziął udział w tym roku.

Brytanii — zmodernizowana konstrukcja firmy Frauscher znajduje
odzwierciedlenie jej globalnego charakteru.
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Kontakty i terminy

ODWIEDŹ NAS NA TARGACH

4TH WHEEL DETECTION FORUM
THE FUTURE OF TRAIN TRACKING
 4–6 października 2017 r. | Wiedeń, Austria

IHHA
2–6 września 2017 r. | Kapsztad, RPA

Wykrywanie i śledzenie pociągów oraz zdarzeń
w celu dostarczenia operatorom kolei wartościo-

Railway Interchange

wych informacji — oto przyszłość wykrywania

17–20 września 2017 r. | Indianapolis, USA

pociągów. Na tej konferencji uczestnicy koncentrują
się przede wszystkim na aktualnych rozwiązaniach

TRAKO

w zakresie wykrywania koła, liczenia osi oraz technolo-

26–29 września 2017 r. | Gdańsk, PL

gii Distributed Acoustic Sensing (DAS) lub alternatywnych technologii śledzenia.

Nordic Rail
10–12 października 2017 r. | Jönköping, SE

Koszt uczestnictwa: 370 EUR (w tym VAT)
Cena obejmuje dokumentację, catering oraz możliwość

NT Expo

uczestniczenia w spotkaniach networkingowych.

7–9 listopada 2017 r. | São Paulo, BR

Język konferencji: angielski

AusRail Plus
21–23 listopada 2017 r. | Brisbane, AU
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4 TH W H E E L D E T E C T I O N F O R U M

THE FUTURE OF TRAIN TRACKING
4–6 October 2017
Vienna, Austria

WEDNESDAY
4 OCTOBER

THURSDAY
5 OCTOBER

FRIDAY
6 OCTOBER

KEYNOTE SPEAKERS:
TRENDS AND VISIONS

NEW CONCEPTS FOR
TRAIN TRACKING

BEST PRACTICES IN
WHEEL DETECTION AND
AXLE COUNTING

INNOVATIONS WITH DAS

Excellent

20+ technical presentations

networking possibilities
More than 200 railway experts

International discussion platform

REGISTER NOW: WWW.WHEELDETECTIONFORUM.COM

